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 اكانت سائجة في دولة روانج التي السعػقات والسذاكلكل عمى الخغع مغ        
الػاقعة في قمب القارة االفخيؿية، ذات الحجود السغمقة مغ جسيع جياتيا، والسحاشة 

( ألف ٓٓٛحخبًا أىمية راح ضحيتيا ) والتي شيجتببيئة مزصخبة غيخ مدتقخة، 
اليشجسة  أنسػذج، استصاعت ىحه الجولة الشيػض مغ ججيج، عبخ تبشي شخز

قائسة عمى أسذ ومختكدات حجيثة  ناىزةالدياسية الحي مكشيا مغ ان تربح دولة 
في مجٍة زمشيٍة ؾياسية، فقج عسل صانع القخار الخوانجي عمى اتخاذ سمدمة مغ 

ية الداعية الى ردم ىػة الرخاع الكبيخة بيغ قبيمتي )اليػتػ( اإلجخاءات الجاخم
و)التػتدي(، وتبشي سياسة خارجية أكثخ فعالية وديشامية في أشار محيصيا اإلقميسي 
والجولي، والتي انعكدت عمى عسمية التشسية التي تبشاىا الخئيذ الخوانجي )بػل 

االفخيؿية، والبيئة األكثخ أمشًا في كاغامي(، لتربح روانجا دولة أكثخ فعالية في القارة 
السشصقة، وىػ ما ميج لجحب رؤوس األمػال واالستثسارات األجشبية وأصبحت مػشغ 

  الذخكات الشاشئة العالسية واإلقميسية، 
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Despite all obstacles and problems were prevalent in 

Rwanda, located in the heart of the African continent, with closed 

borders on all sides, surrounded by a turbulent, and unstable 

environment, which witnessed a civil war that claimed the lives 

of (800,000) people. This country was able to rise again, by 

adopting the model of political engineering that enabled it to 

become a rising state based on modern foundations in a record 

time. The Rwandan decision-maker took a series of internal 

measures seeking to bridge the great conflict gap between the two 

tribes (Hutu) and (Tutsi), and the adoption of a more effective 

and dynamic foreign policy within the framework of its regional 

and international surroundings, which was reflected in the 

development process was taken over by the Rwandan President 

(Paul Kagame), to make it a more influential country among the 

African nations, and a safer environment in the region, which 

paved the way for attracting Capital and foreign investment and 

has become the home of global and regional startups. 

Keywords: Political engineering; state-building; foreign 

policy.  
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 مـــــقــدمـــة 
عجة إلعادة بشائيا مغ ججيج، السيسا الجول الشامية  كان لبعس الجول محاوالت        

التي تعخضت الزمات وصخاعات داخمية، اال ان عجم وجػد رؤية واضحة واصصجاميا 
السذاكل التي تعاني مشيا مجتسعات ىحه الجول، مثل انعجام او قمة و سعػقات الب

يصخة الخبخات العمسية، وضعف االقتراد والبشى التحتية التي ورثتيا عغ الد
االستعسارية، وانعجام األمغ واالستقخار وسيادة الشداعات العخؾية والقبمية، تحػل دون 
ؾيام نيزة تشسػية حؿيؿية تتسكغ مغ انتذال السجتسع مغ حالة التخمف والفخقة الى 

واالندجام واالنجماج السجتسعي بيغ الجساعات  ،مخحمة التصػر العمسي والتكشػلػجي
 الثقاؼية الستبايشة.

كانت سائجة في دولة روانج الػاقعة في قمب القارة  السعػقات والسذاكلكل ىحه        
السحاشة ببيئة مزصخبة غيخ االفخيؿية، ذات الحجود السغمقة مغ جسيع جياتيا، و 

عمى الخغع لكغ  ،شخز( ألف ٓٓٛحخبًا أىمية راح ضحيتيا ) والتي شيجت، مدتقخة
ىحه الجولة الشيػض مغ ججيج، عبخ تبشي  استصاعت ،مغ حجع التحجيات والسعػقات

قائسة عمى أسذ  ناىزةاليشجسة الدياسية الحي مكشيا مغ ان تربح دولة  أنسػذج
ومختكدات حجيثة في مجٍة زمشيٍة ؾياسية، فقج عسل صانع القخار الخوانجي عمى اتخاذ 
سمدمة مغ اإلجخاءات الجاخمية الداعية الى ردم ىػة الرخاع الكبيخة بيغ قبيمتي 
)اليػتػ( و)التػتدي(، وتبشي سياسة خارجية أكثخ فعالية وديشامية في أشار محيصيا 

لي، والتي انعكدت عمى عسمية التشسية التي تبشاىا الخئيذ الخوانجي اإلقميسي والجو 
)بػل كاغامي(، لتربح روانجا دولة أكثخ فعالية في القارة االفخيؿية، والبيئة األكثخ أمشًا 
في السشصقة، وىػ ما ميج لجحب رؤوس األمػال واالستثسارات األجشبية وأصبحت 

سية، مسا جعل التجخبة الخوانجية تحاكي مػشغ الذخكات الشاشئة العالسية واإلقمي
 ،وكػريا الجشػبية ،والساليدية ،التجارب الحجيثة في شخق آسيا، مثل التجخبة الدشغافػرية

 وغيخىا مغ دول العالع.
اسذ اليشجسة الدياسية التي اعتسجىا  يارإضتكسغ أىسية البحث مغ أهــســية الــبـحث: 

عميو مغ مقاربات واحجاث  ، لسا تشصػي الة روانجبشاء دو  الخئيذ بػل كاغامي في إعادة
، التي شيجت صخاعات داخمية قائسة لشاميسخ بيا الكثيخ مغ بمجان العالع اتمذابية 

 .فادة مشياستية وشائؽية، وكيؽية اإلعمى أسذ محىبية وعخؾ
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الخكائد األساسية لميشجسة الدياسية تفديخ في مذكمة البحث تكسغ البحث: مذكمة 
، لحا فأن مغ تحقيق تشسية شاممة في السجتسعصانع القخار الخوانجي  التي مكشت

 اآلتية: الفخعية إجابة حػل التداؤالت  الىالبحث يدعى لمػصػل 
 ماىي اليشجسة الدياسية؟  -
 كيف تسكغ بػل كاغامي مغ إعادة بشاء الجولة وفق أسذ حجيثة ومعاصخة؟  -
 ىل اقترخت اليشجسة الدياسية عمى الجانب الجاخمي دون الجانب الخارجي لمجولة؟  -

قائسة عمى أساس مفاده ان روانجا عبخ مغ فخضية يشصمق البحث فـرضــية الـبحـث:  
مؤسداتيا مغ ججيج، والتأسيذ  ءة الدياسية تسكشت مغ إعادة بشاتبشييا لسفيػم اليشجس

كسا ان صانع  ،، وىحا جػىخ اليشجسة الدياسيةاييلسؤسدات اخخى لع تكغ قائسة ف
نحػ البيئة اإلقميسية  القخار الخوانجي اتخح مغ السجتسع السدتقخ قاعجة النصالقو

 . والجولية
، بػية الػصفيسشيج المغ اجل تحقيق فخضية البحث، تع اعتساد مــشـهـج الـبـحـث: 

ومخخجاتيا في روانجا، فزاًل  ر البيئة الجاخميةالتعخف عمى السعصيات الخئيدة في أشا
لمكذف عغ أبخز الػسائل واألدوات التي عسل عمى  مشيج دراسة الحالة  عغ اعتساد 

عمى البعج السشيج التاريخي، بػية التعخف ب ستعانةكسا تع اال ،قخارتػضيفيا صانع ال
 وصػاًل الى الشتائج السػضػعية التي يتػخاىا البحث. ،التاريخي لجولة روانجا

 الـبـحـث: م تقدي
األول ماـية اليشجسة السبحث عمى ثالثة مباحث، بيغ  البحث اقتزى العسل تقديع   

كذف عػامل فقج وأما الثاني  ،يشجسة الدياسيةوقدع عمى مصمبيغ، وضح األول ال
تشاول السبحث الثاني جسيػرية روانجا في ضل الديصخة ؼيسا نجاح اليشجسة الدياسية، 

نبحة  األول دع عمى مصمبيغ أيزا تشاولقاإلبادة الجساعية، و االستعسارية وحخوب 
 .الرخاع في جسيػرية روانجا جحوركذف فقج عامة عغ جسيػرية روانجا، وأما الثاني 

درس بشاء جسيػرية روانجا الحجيثة وقدع عمى ثالثة بعشػان السبحث الثالث  جاءو 
ما الثاني فكذف تػضيف مصالب وضح األول تػضيف اليشجسة في البيئة الجاخمية، وأ

ة في البيئة س، وأما الثالث فجرس تػضيف الديااإلقميسيةاليشجسة الدياسية في البيئة 
 الجولية، فزال عغ السقجمة والخاتسة والتي ذكخ فييا أىع الشتائج. 
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 ادلبحث األول

 ماهيت اذلندست السياسيت             

في عرخ التكشػلػجيا والسعمػمات أصبحت عسمية بشاء الجولة تخزع ألسٍذ        
عمسية قائسة عمى جسمة مغ السختكدات واألدوات وتسخ في مخاحل متعجدة وفق سقٍف 

محجد، بشاًء عمى رؤية واىجاف محجدة يدعى صانع القخار الى تحؿيقيا سػاًء زمشٍي 
عمى السجى اآلني أو الستػسط أو البعيج، وىحا الحي ميج لطيػر مفيػم اليشجسة 

 الدياسية في عمع الدياسة.

وقج يبجو مفيػم اليشجسة الدياسية بعيجًا عغ التخررات اإلندانية، السيسا        
يات دؾيقة وججاول زمشية محي يخاه الكثيخ انو فغ السسكغ، وال يخزع لعسعمع الدياسة ال

ومخاحل متعجدة كسا ىػ الحال مع العمػم الرخفة، اال ان ىحا االتجاه أصبح محجودًا 
ججًا في عمع الدياسة السيسا عمع بشاء الجولة، بل ان مفيػم اليشجسة الدياسية ما ىػ 

العسميات اليشجسية، اذ يتفخع عغ اليشجسة اال تدسيو  عامة تشصػي عمى جسمة مغ 
الدياسية، اليشجسة الجيسقخاشية، واليشجسة االنتخابية، واليشجسة اإلعالمية، واليشجسة 
الجستػرية، واليشجسة السجتسعية، وغيخىا، لحا فان عمع بشاء الجولة عمى ضػء التقجم 

والحػكسة والسجتسع العمسي التكشػلػجي، وضيػر السفاـيع األخخى مثل الحكع الخشيج 
السجني والسػاششة وغيخىا مغ السفاـيع، تسثل بسجسػعيا، مغ الشاحية العسمية، نتاج 

 اليشجسة الدياسية.

 ٜٜٗٔوبحلظ تصػر عمع اليشجسة الدياسية عسا كان في بجاية ضيػره عام 
عشجما كان يعبخ عغ شسػح غخبي لبشاء ترػر سياسي مػحج قػامو حقػق االندان، 

أنسػذج سياسي واحج متػافق بيغ السذاركة الجيسقخاشية والحكع الخشيج ودولة وبخوز 
القانػن، وجعل االندان الشقصة السحػرية التي تؤسذ انطسة سياسية ىادفة لتحقيق 

  .(ٕٕٓٓ)أبػ ركبة، حاجات االندان بسا يتػافق مع مشطػر حقػق االندان العالسية
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في بعس مؤسدات التعميع  اً عمسي يخ السفيػم في بجايتو بػصفو مجاالً ض
العالي االوربية، ومغ ذلظ فتح معيج الجراسات الدياسية بجامعة )آكذ أون بخوفانذ 

Aix en Provence فخص دراسة الساجدتيخ في اليشجسة الحي وفخ ( الفخندية
خجم السداقات العالسية الدياسية التي تقػم باألساس عمى مشصق تحميمي ندقي يدت

لحقػق االندان، مغ اجل بشاء صياغات عالسية حػل نطام حكع ديسقخاشي يزسغ 
ويعسل باستسخارية وفعالية  ،ويختبط باالنتخابات الجيسقخاشية ،السذاركة الدياسية

سياسية تتسحػر حػل استجابة مغ يحكع ألكبخ قجر مغ السصالب والحاجات السجتسعية 
 .(ٕٔ، ٕٔٔٓ )بخقػق، رادي، لخجمة الرالح العامبذكل عقالني واقت

اليشجسة الدياسية ليجخي حرخه في عسمية التحػل وؼيسا بعج تخدد مفيػم 
الجيسقخاشي وحقػق االندان، دون التصخق الى ما يشبغي ان يذيخ اليو السرصمح 
بالزخورة، وىي اليشجسة الجاخمية والخارجية لمجولة بسا يشقميا مغ وضع عجم التقجم 

، فالتقجم االقترادي (ٛٔ، ٕٛٔٓ)السدمساني،  الى مراف الجول الستقجمة
واالجتساعي ىػ افزل ما يسكغ تقجيسو لخجمة االندان وصيانة حقػقو، فال يسكغ 

ومذاركة ديسقخاشية في االنتخابات، بال تقجيع  ترػر وجػد حقػق سياسية لالندان
لمخجمات واالحتياجات الزخورية لمعير الكخيع، كسا ان الجيسقخاشية وحقػق االندان 
يتصمبان اواًل وقبل كل شيء اعالء ؾيسة السػاشغ في داخل بمجه وخارجو، ومشحو 

حقيق العجالة، حقػقو الصبيعية قبل الحقػق الدياسية، وتػفيخ األمغ والخجمات لو، وت
وسبل العير الكخيع، وكل ذلظ يكػن نتيجة لمتشفيح عبخ آليات وادوات تدتشج وتتجاخل 

 مع بعزيا، وبجونيا ال يسكغ الحجيث عغ وجػد ىشجسة سياسية.

مغ ناحية أخخى، فان الجراسة التصبيؿية لميشجسة الدياسية تعج السفتاح الخئيذ       
جتيا دواًل عجة في جسيع انحاء العالع، ونحكخ مشيا لجراسة التجارب التشسػية التي شي

عمى سبيل السثال ال الحرخ، التجخبة الساليدية والتجخبة الدشغافػرية وتجخبة كػريا 
الجشػبية والتجخبة الريشية والتجخبة البخازيمية والتجخبة االثيػبية، اذ ان جسيع ىحه 
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تغييخ نػعي وكسي في  الجول نجحت، عبخ انتياج اليشجسة الدياسية، في إحجاث
مجتسعاتيا وفي إعادة بشاء عالقاتيا مع الجول األخخى، بسا يداىع ويعدز مغ عسمية 

 التشسية التي تدعى الى تحؿيقيا.

 مفههم الهشدسة الدياسية: السطمب األول

وثيقة صمة بالدياسة، اال أنيا  التخررات اليشجسية ولمػىمة األولى ال تبج       
تتعمق بالسعشى الذامل بتصبيق مجسػعة مغ السشاىج الفكخية الستصػرة لمغاية عمى 
السػاقف التي ىي بصبيعتيا غيخ بذخية كاآلالت واليياكل والبشى التحتية وأنطسة الحكع 

 .(O.Simon, 2001, 195)وما الى ذلظ

بتػضيفيا التكاممي لمسشاىج الخاصة بالحكاء تيتع فاليشجسة الدياسية 
 ،االصصشاعي واألدوات التحميمية السدتخجمة في العمػم السختبصة باإلندان والدياسة

نسػذج حكع يرمح  إليجاداستقخائية تيجف باألساس وكحلظ استخجاميا لبشاء احتسالية 
. (ٜٕٔٓ)بخقػق،  تاريخيًا أو اجتساعياً لكل السجتسعات ميسا اختمفت تشسػيًا، وؾيسيًا، و 

عسمية اجراء التعديالت الالزمة عمى الذيء الدياسية "يقرج باليشجسة بسػجب ذلظ 
القائم فعاًل، أي إحداث اإلصالحات الزرورية عمى األجهزة والسؤسدات السختمفة 
وتركيز عسمية الهشدسة الدياسية عمى إنذاء شيء جديد او ان يبقي عمى الذيء 

ادة هشدسته القديم وال يزيمُه من الهجهد بل يقهم بهشدسته وإعادة هيكمته او إع
وهشدسة ابشيته بإصالحه فقط، فعسمية الهشدسة الدياسية تذبه عسمية ترميم ما هه 

 .(ٜٕٔٓ)األسصل،  "مهجهد فعاًل وهي عسمية تدرجية تدتغرق مدة طهيمة من الزمن

نجج ان ىشاك دول عجة، السيسا تمظ الجول التي استصاعت ان تحقق و          
إنجازاٍت ضخسة في التشسية وإعادة بشاء الجولة، يتستع صانع القخار فييا بالسعخفة 
اليشجسية الى جانب معخفتو في عمع الدياسة، وىحا ما نججه في الريغ، اذ ان كل 

ميشجس، ويعسل عمى تػجيو عزػ في الصبقة العميا مغ أعزاء الحدب الذيػعي ىػ 
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خفاـية التي تػفخىا الوالتي تشعكذ عمى مدتػى  القخارات التي تتخحىا الؿيادة
، (Dougherty, 2011) الرشاعات القائسة عمى التكشػلػجيا أو تصػيخ البشية التحتية

وىحا يعشي ان السيشجسيغ يتستعػن بسكانة عالية في الريغ تخبصيع بالدمصة الدياسية 
بذكل مباشخ، ...اذ سيصخ السيشجسػن مغ ذوي الكفاءة العالية عمى أدوات الدمصة 

والخئيذ  "ىػ جيغ تاو"، والخئيذ "شي جيغ بيشغ"، فالخئيذ الريشي اً دياسية أيزال
 .(Timms, 2017) جسيعيع ميشجسػن في الحؿيقة "جيانغ زيسيغ"

عهامل نجاح الهشدسة الدياسية: السطمب الثاني 

ألنيا ليدت ، دات وأدوات رئيدةمختكعػامل و ة عمى ياليشجسة الدياس تقػم       
عجة يتػقف عمييا نجاح اليشجسة  ئية او عبثية، وانسا ىشالظ عػاملعسمية عذػا

السؤسدي أو الػششي والتغييخ عمى جسيع  اإلصالح الدياسية، والــتــشفيح لخصة
 :(ٜٕٔٓ)األسصل،  السدتػيات، وتتسثل ىحه العػامل الخئيدة بسا يأتي

ويسكغ أن  تػفخ جياز تخصيط ىشجسي قادر بكػادره عمى وضع الخصط ومتابعتيا -ٔ
يتجدج ىحا الجياز بػزارة التخصيط أو لجشة تخصيط بالتشديق مع الجيات السخترة 

 .بالتخصيط في السدتػيات والسؤسدات السختمفة

واليشجسي،  تػفخ جياز إحرائي قػي وقادر عمى التحميل التخصيصي البج مغ -ٕ
بػية وضع إشار الخصة اليشجسية والييكمة الدياسية واإلدارية العامة والخصط الدشػية 

 .التفريمية

التخصيط عمى عسمية التسػيل جياز اليشجسة الدياسية و   ن يقػمالبج مغ أ -ٖ
 .لتحقيق أىجاف الخصة الالزمة

 تػزيعاً   التػزيع الجغخافي والقصاعي والسؤسداتي لسذخوعات الخصة أن يكػن  -ٗ
العػاصع  عادال، فميذ مغ العجالة في شيء أن تتخكد السذخوعات في السجن أو
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أو تذسل عسمية اليشجسة الدياسية قصاعًا وتيسل قصاعات  ،وحجىا دون األرياف مثال
 .أخخى 

شب، مع تخصيط الصاقات أن يجخي تخصيط الصاقات البذخية، جشبا إلى ج -٘
السادية، حتى ال يكػن قرػر بعس فئات العامميغ والفشييغ عغ سج احتياجات الخصة 

 .تعػق الخصة عغ تحقيق أىجافيا السخسػمة اختشاقاتبسثابة 

أن يكػن إعجاد الخصة وتشفيحىا عمى أساس السذاركة اإليجابية بيغ جياز  -ٙ
ألن  يات،أو بالجولة عمى مختمف السدتػ  التخصيط وبيغ األجيدة السختمفة بالسؤسدة

افخ جيػد العامميغ في ىحه األجيدة عمى السزي بالخصة، طىحه السذاركة ضخورية لت
ذلظ أن حق ىؤالء في السذاركة في إعجادىا  ،عدم وترسيع، نحػ أىجافيا السخجػةفي 

 .تقابمو مدؤوليتيع عغ تشفيحىا وتحقيق أىجافيا كاممة

التخصيط القصاعي بسجى تشفيح نريب كل قصاع مغ الخصة،  البج أن يقاس نجاح -ٚ
والبج أن يقتخن أي تقريخ في األداء بالجدء الخادع عشو، وتحسيل اإلدارة العميا في 

 .القصاع بسدئػلياتيا الكاممة عغ التشفيح وعغ تحقيق أىجاف الخصة

أو  البج مغ نذخ الػعي التخصيصي بكل وسائل اإلعالم، حتى يعخف كل مدؤول -ٛ
مػاشغ أو الجيات السعشية أىسية عسمية اليشجسة الدياسية وخصة اإلصالح والعسل 

 عمى تجديجىا.
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 ادلبحث الثاني
 مجهىريت رواندا يف ظل السيطرة االستعماريت وحروب اإلبادة اجلماعيت

شيجت أغمب دول العالع الثالث سيصخة القػى االستعسارية عمى ارضييا لحقٍب      
تاريخية شػيمة، وسعت الى التخمز مغ تمظ الديصخة والييسشة عغ شخيق حخوب 

 ىىحا ما دفع القػى االستعسارية الالتحخيخ التي قادتيا الصالئع الثػرية الجساىيخية، و 
تكخيذ حالة التجدئة والِفخقة بيغ شعػب تمظ الجول، واستحجثت شخقًا عجة لمحيمػلة 

 دون تحقيق الػحجة القػمية والػششية التي تيجد مرالحيا.
االستعسارية، مغ ألسانيا وُتعج روانجا احجى الجول االفخيؿية التي خزعت لمييسشة     

نجا اعؿبو برػرة مباشخة االحتالل اذ ان انتياء االحتالل األلساني في روا ،وبمجيكا
البمجيكي، الحي لع يجخخ جيجًا لتكخيذ حالة التجدئة بيغ ؾبائل "التػتدي" وؾبائل 
"اليػتػ"، التي ميجت لحخوب أىمية متعاؾبة شػال سشيغ عجة، لتشتيي تمظ الدمدمة 

 ألف مغ التػتدي واليػتػ . ٓٓٛبإبادة جساعية راح ضحيتيا 
انجا مغ جخائع اإلبادة الجساعية والحخوب االىمية لع تكغ ان ما حرل في رو      

بعيجة عغ انطار السجتسع الجولي، السيسا مشطسة األمع الستحجة، التي كانت تشذخ 
قػاتيا في روانجا وجسيػرية الكػنغػ الجيسقخاشية وجسيػرية اوغشجا ضسغ اشار عسميات 

إلجخاءات التي تحػل دون حجوث حفظ الدالم في القارة االفخيؿية، اال انيا لع تتخح ا
ىحه الجخائع، ووقفت وقفة الستفخج عمى أبادة قبيمة التػتدي مغ قبل الستصخفيغ مغ 
قبيمة اليػتػ، الحيغ َقَتمػا، الى جانب التػتدي، أفخادًا مغ قبيمتيع عشجما رفزػا القتال 

 الى جشبيع ضج التػتدي.
ػجات ندوح ىائمة، الى البمجان وقج تختب عمى تمظ اإلبادة الجساعية حجوث م     

السجاورة، السيسا جسيػرية الكػنغػ الجيسقخاشية وجسيػرية اوغشجا، عمى الخغع مغ 
تعخضيع في تمظ الجول الى ىجسات الحقة مغ قبل الستصخفيغ اليػتػ السؿيسيغ في 

 تمظ الجول.
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نبذة عامة عن جسههرية رواندا: السطمب األول 
" ندبًة الى تل فلتتستع روانجا بخرائز شبيعية، عجة اذ تعخف "ببالد اال     

ات، وىي مغ دول خ يشبيعتيا الجبمية، كسا تتسيد بػفخة السياه الستسثمة باألنيار والبح
شػع الجيسغخافي والعخقي فأنيا تتسيد ايزًا بالت فزاًل عغ ذلظ ،مشابع نيخ الشيل الخئيدة

 :اآلتيمغ خالل  ياى خرائرويسكغ التعخف عم ،والثقافي
: تقع جسيػرية روانجا في وسط القارة االفخيؿية وجشػب خط السهقع الجغرافي. اوالً 

االستػاء، وىي دولة مغمقة مغ جسيع جياتيا، اذ يحجىا مغ جية الذسال جسيػرية 
أوغشجا، ومغ جية الذخق جسيػرية تشدانيا، ومغ جية الجشػب جسيػرية بػرونجي، أما 

 Lemarchand) ػبكيمغ جية الغخب ؼيحجىا جسيػرية الكػنغػ الجيسقخاشية وبحيخة 
& Clay, 2019) ، كيمػمتخ مخبع، اما  3ٖٖٕٛٙوتبمغ مداحتيا االجسالية

ػ، وبحيخة مػزي، وبحيخة إيسا، بالسدصحات السائية الخئيدة في روانجا فيي "بحيخة كي
 وبحيخة بػريخا، وبحيخة روىػنجو، وبحيخة مػغديخا"، وعاصستيا ىي مجيشة كيجالي

(Republic of Rwanda, 2019). وكسا مػضح في الخخيصة 
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، يبمغ عجد سكان جسيػرية روانجا ،ٜٕٔٓ: وفقًا إلحرائية عام عدد الدكان. ثانياً 
ندسة لكل كيمػمتخ مخبع، وبيحا  ٜٚٗمميػن ندسة، وتبمغ الكثافة الدكانية لخوانجا  ٕٔ

 Rwanda) تحتل روانجا السختبة الخابعة عذخ عمى العالع مغ حيث كثافتيا الدكانية

Population 2019, 2019). 
: يتكػن السجتسع الخوانجي مغ ثالث ؾبائل رئيدة ىي ثقافيالتشهع العرقي وال .ثالثاً 

ٝ، وقبيمة التػا وتبمغ ٘ٔٝ، وقبيمة التػتدي وتبمغ ندبتيع ٗٛقبيمة اليػتػ وتبمغ ندبتيع 
ٝ مغ مجسػع الدكان، وقبيمة التػا ىع مغ األقدام الحيغ عاشػا في الغابات ٔندبتيع 

والتػتدي فيشاك الكثيخ مغ الشقاش حػل وىع مغ سكان روانجا األصمييغ، أما اليػتػ 
 .(Rwanda Population 2019, 2019) أصػليسا

: تعج الجيانة السديحية مغ اكثخ الجيانات انتذارًا في روانجا، هباوالسذ اتناالدي. رابعاً 
ٝ مغ مجسػع الجيانات األخخى، اما الجيانة اإلسالمية فتبمغ ندبتيا ٜٗاذ تبمغ ندبتيا 

ٝ يسارسػن ديانات أخخى او ليذ ليع ٗ.ٔٝ، اما بؿية الدكان والبالغة ندبتيع و ٙ.ٗ
فأنيا تشقدع بيغ الكاثػليظ والبخوتدتانت،  االشالق، اما السحاىب السديحيةديانة عمى 

ٝ، وىشاك  ٓ.ٕٙٝ، في حيغ تبمغ ندبة البخوتدتانت ٜ.ٙ٘اذ تبمغ ندبة الكاثػليظ 
ٝ، كع يػجج اعجاد قميمة مغ البػذييغ  ٔ.ٔٔشائفة تسارس الدبتية وتبمغ ندبتيع 

 Rwanda) واليشجوس الحيغ ىاجخ معطسيع الى روانجا مغ أماكغ أخخى 

Population 2019, 2019). 

: روانجا ىي دولة جسيػرية رئاسية ذات نطام الشاحية الدياسية واالقترادية .خامداً 
متعجد األحداب، والخئيذ التشفيحي ىػ رئيذ الجولة والقائج العام لمقػات السدمحة، 

قابمة لمتججيج لجورة إضاؼية لسخة  ،لسجة سبع سشػاتع العام لمبالغيغ ويشتخب باالقتخا 
 واحجة، ويعيغ الخئيذ رئيذ الػزراء ومجمذ الػزراء بشاًء عمى مذػرة رئيذ الػزراء

(Rwanda, 2019a)،  ويتألف السجمذ التذخيعي مغ مجمديغ مجمذ الشػاب
مشيع يشتخبػن مباشخة كل  ٖ٘، عزػاً  ٓٛومجمذ الذيػخ، ويتألف مجمذ الشػاب مغ 

مػزعػن عمى الشحػ اآلتي:  ٕٚخسذ سشػات عغ شخيق االقتخاع العام لمبالغيغ، و
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( والذباب بـ)مقعجيغ( ومسثل جسعية السعاقيغ بـ)مقعج واحج(، اما مقعجاً  ٕٗالشداء بـ)
عزػا يسثمػن  ٕٔعزػًا، يعسمػن لسجة ثساِن سشػات،  ٕٙمجمذ الذيػخ ؼيزع 

حكػمية السحمية، ويسثل اثشان السؤسدات األكاديسية، في حيغ يتع تخشيح السجالذ ال
اب، كسا أقامت األعزاء اآلخخيغ، ثسانية مشيع مغ قبل الخئيذ وأربعة مغ قبل االحد 

لمسداواة بيغ الجشديغ مغ خالل جعميا أحج السبادئ  اً قػي اً حكػمة روانجا أساس
ر الخوانجي عمى وجػب أن تذكل األساسية التي تػجو الجستػر، اذ يشز الجستػ 

 ,Rwanda Constitution and politics) ٝ مغ مقاعج البخلسانٖٓالشداء 

2018) . 

رئيذ عمى القصاع أما مغ الشاحية االقترادية فان روانجا تعتسج بذكل 
 Rwanda) الخاص الى جانب القصاع العام، وعسمتيا األساسية ىي الفخنظ الخوانجي

Information, 2019)،  ويعتسج االقتراد عمى صادراتو مغ القيػة والذاي وخامات
استيخاداتو الشيػبيػم والتشتالػم والفشاديػم وخام الدركػنيػم والقرجيخ وتشغدتغ، اما 

 ,Rwanda) فتتسثل بالبتخول السكخر واألدوية ومعجات البث والدكخ الخام والقسح
2019b). 

 جذور الرراع في جسههرية رواندا: السطمب الثاني
لع تكغ وليجة ضخوٍف آنية او ردَة  ٜٜٗٔان اإلبادة الجساعية التي حجثت عام        

فعٍل غاضبة، وإنسا ليا جحور تاريخية أسذ ليا االستعسار البمجيكي مشح الخبع األول 
 :اآلتيمغ القخن العذخيغ، ويسكغ تتبع مدار ىحا الرخاع مغ خالل 

 :والتهتديحقيقة التقديم العرقي بين الههته  .اوالً 
لع يكغ اليػتػ والتػتدي في األصل ترشيفيغ عخقييغ، بل شبقتيغ        

اقتراديتيغ، كان األباتػتدي )جسع تػتدي( ىػ االسع الحي يعصى -اجتساعيتيغ
لألشخاص األكثخ ثخاًء مغ مالك السػاشي، اما االسخ الفقيخة، والتي تستمظ قصع 

ييع بأنيع مى االشالق، فكان يذار الأرضي صغيخة أو ال تسمظ ارضًا وال مػاشي ع
 غ ثع جاء االحتالل ليخمق مجسػعات عخؾية في مجتسع، وم"أباىػتػ" )جسع ىػتػ(
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 اقترادية صخفة –مشدجع تسامًا، كانت االنقدامات التي تدػده انقدامات اجتساعية 
 .(ٕٙ، ٕٚٔٓ)إنغاليخ، 

 : أسيس لمتفرقة العشرريةالت .ثانياً 
(، ثع ٜٙٔٔ – ٜٚٛٔخزعت روانجا لالحتالل األلساني خالل السجة )       

رسسيًا مدتعسخة بمجيكية، اذ احجث االستعسار البمجيكي  ٜٜٔٔأصبحت في عام 
تغييخًا كبيخا في السجتسع الخوانجي، اندجامًا مع األفكار االنثخوبػلػجية الدائجة 

مى او بقًا لكػنيا أعخاقًا اعحاك، فقج كان البمجيكيػن يؤمشػن بترشيف األعخاق ششحي
ػا أكثخ أىمية لمحكع مغ اليػتػ، الحيغ كان ػاالتػتدي كان ادنى مختبة، واستشتجػا بأن

وقج استخجم البمجيكيػن حكام التػتدي لتشفيح سياساتيع  باعتقادىع "مخمػقاٍت ادنى"، 
، مع ىحا الػضع الججيج بديػلة االستعسارية، وتكيف أصحاب الدمصة مغ التػتدي

 .(ٕٙ، ٕٚٔٓ)إنغاليخ،  ية جدءا مغ التخكيبة السؤسداتيةوأصبحت اليػية العخؾ
 :وصهل الههته الى الحكم .ثالثاً 

ثػرة اجتساعية، عخفت بـ)ثػرة اليػتػ(، وفي مػجة مغ  ٜٜ٘ٔشيج عام 
كام التػتدي وأخخجػا مغ ، أشيح بالحٕٜٙٔو ٜٜ٘ٔاالحجاث الستتابعة بيغ عامي 

، وأصبح )غخيغػار كاييبانجا(، وىػ مغ اليػتػ، أول رئيذ لخوانج، وقج جاءت مجتسعيع
ىحه االحجاث مرحػبة بالعشف ضج الحكام التػتدي وعائالتيع، وسعت اول مػجة مغ 

ة أكبخ في التػتدي لمحرػل عمى المجػء في البمجان السجاورة، وتبعت ذلظ مػجة ثاني
 .(ٕٚ، ٕٚٔٓ)إنغاليخ،  ٜٗٙٔ – ٖٜٙٔعامي 

  بداية الردام السدمح بين الههته والتهتدي: .رابعاً  
مغ قبل  ٜٜٓٔنذأت أعسال العشف داخل روانجا في ىجػم تذخيغ األول         

بية الػششية الخوانجية مغ قػاعجىا في أوغشجا، وكان غالبيتيع مغ أصل التػتدي، الج
اذ ان العجيج مغ أعزاء الجبية الػششية الخوانجية كانػا الجئيغ، أو مغ ندل 

 ,Dixon, 1995) الالجئيغ، الحيغ فخوا مغ روانجا خالل مجة ما بعج االستعسار
وعمى أثخ ذلظ، تعخض التػتدي الى أكبخ درجة مغ االستيجاف عمى يج  ،(274
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جير السقاومة الػششي، وأشمق عمييع اسع "الستػاشئيغ" مع قػات الستسخديغ، بدبب 
الخوانجية، وبعج بجاية الحخب في تذخيغ  عالقتيع السدعػمة والتآمخ مع الجبية الػششية

، اعتقل عجد  كبيخ مغ التػتدي في سائخ انحاِء البالد وسجشػا لسجٍة مغ ٜٜٓٔاألول 
)إنغاليخ،  الدمغ، كخٍد انتقامي عمى ىجسات الجبية الػششية الخوانجية أو تقجميا

ٕٓٔٚ ،ٕٜ). 
 : اإلبادة الجساعية .خامداً  

الخئيذ الخوانجي )جػفيشال ىابياريسانا( في ، انفجخت شائخة ٜٜٗٔنيدان  ٙفي       
سساء كيجالي، وعمى الخغع مغ أنو لع يتع تحجيج ىػية السدؤوليغ عغ وفاة ىابياريسانا، 
فقج أبمغت قػات حفظ الدالم البمجيكية التابعة لألمع الستحجة عغ رؤية صاروخيغ 

ي وقػات أشمقا باتجاه الصائخة مغ محيط معدكخ تابع لمحخس الخئاسي الخوانج
وفي غزػن ساعات مغ تحصع الصائخة، قام الحخس الخئاسي  الكػمانجوز العدكخية،

جير السقاومة الػششي بإقامة حػاجد عمى الصخق، وحاولػا استغالل مػِت ىابياريسانا و 
واستخجامو كذخارة إلشعال رد فعٍل عشيف ضج التػتدي، وبجأ الجير والسيميذيات 

، مسا أدى إلى مقتل أعزاء الحكػمِة االنتقالية الحاكسة عسمية اجتياح مشتطسة لمسجيشة
وتػجت ىحه  ،(Dixon, 1995, 275) في البالد أنحاك واعجاٍد كبيخة مغ السجنييغ

خالل  االغتياالت والسحابح الرغيخة في نياية السصاف بسائة يػم مغ اإلبادة الجساعية
الف مغ التػتدي  ٓٓٛ، والتي قتل فييا حػالي ٜٜٗٔالسجة مغ نيدان إلى تسػز 

 .(Knight, 2015, 26) واليػتػ السعتجليغ
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 ادلبحث الثالث
بناء مجهىريت رواندا احلديثت 

، عمى الخغع مغ شجة وقعيا في روانجاان جخيسة اإلبادة الجساعية التي ارتكبت       
ججيج ليحه  حت بسثابة نقصة انصالق نحػ مشعصفأصبلكشيا عمى السجتسع الخوانجي، 

تكػن شاىجًا عمى تجخبة عالسية تسكشت عبخ لػاقعة في قمب القارة االفخيؿية، الجولة ال
قائجىا )بػل كاغامي( مغ نقل السجتسع الخوانجي مغ مخحمة التخمف والفقخ وانعجام 

ج في شميعة االقتراديات األمغ، الى دولة مجنية حجيثة قائسة عمى نطام اقترادي يع
كان قائسًا عمى رؤية مدتقبمية بعيجة السجى، خاض خالليا  روانجاشجاح ، فالعالسية

الذعب الخوانجي تحجيات كبيخة، أبخزىا التحخر مغ عقجة الساضي، وبشاء الدالم 
ية بيغ أبشاء السجتسع الػاحج، فمع تعج تدسية التػتدي  الجاخمي، ونبح العشف والكخـا

 واليػتػ والتػا مغ بيغ التدسيات الستجاولة في روانجا.
ان ىحا االندجام والتػافق الحي أصبح عميو السجتسع الخوانجي بعج حادثة اإلبادة     

الجساعية عج بسثابة العالمة الفارقة بيغ الساضي السؤلع وبيغ السدتقبل الػاعج، فكانت 
نقصة انصالق صانع القخار إلعادة بشاء الجولة مغ ججيج، الحي جعل مغ اليشجسة 

 ،الجاخمية والخارجية عمى حٍج سػاءلسدار عسمية التشسية الدياسية الييكل األساسي 
ومغ بشاء السجتسع الخوانجي انصمق بػل كاغامي نحػ إقامة عالقات دولتو الخارجية 
في إشار البيئة اإلقميسية في القارة االفخيؿية، ومشيا الى البيئة الجولية في إشار الشطام 

 الجولي.
شاء جسيػرية روانجا الحجيثة في ثالثة سػف نتعخف في ىحا السبحث عمى ب     

 مصالب رئيدة وعمى الشحػ اآلتي:
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تهظيف الهشدسة الدياسية في البيئة الداخمية لجسههرية رواندا: السطمب األول 
(، البالد مغ بعجما اجتاحت الجبية الػششية الخوانجية، بدعامة )بػل كاغامي      

، وقج صاحب ذلظ فخار مئات ٜٜٗٔأوغشجا وسيصخت عمييا تػقفت اإلبادة في تسػز 
اآلالف مغ اليػتػ إلى زائيخ )جسيػرية الكػنغػ الجيسقخاشية حاليًا(، وفي الثامغ مغ 
تذخيغ الثاني مغ ذلظ العام، أنذأت األمع الستحجة محكسة جشائية دولية لخوانجا في 

تشدانيا، وبعج أربع سشػات، أصجرت السحكسة الجشائية الجولية  أروشا في جسيػرية
لخوانجا أحكاميا األولى بالدجغ مجى الحياة عمى قادة جير السقاومة الػششي الحيغ 
شاركػا في اإلبادة الجساعية، وشكمت ىحه األحكام أول اعتخاف باإلبادة الجساعية ضج 

وكان أول رئيذ  ،(ٜٕٔٓ، روانجا تتحكخ) أقمية التػتدي مغ قبل القزاء الجولي
لخوانجا بعج اإلبادة الجساعية أحج كبار قادة الجبية الػششية الخوانجية )باستػر 

اذ كان ىػ رئيذ روانجا مغ الشاحية الفعمية،  بيديسػنغػ(، عمى الخغع مغ أن كاغامي
بحريعة عجم الخضا عغ الصخيقة التي تعامل بيا  ٕٓٓٓبيديسػنغػ عام  استقال

 .(Rayarikar, 2017, 26) كاغامي مع السعارضة
، والتي وصل عمى إثخىا كاغامي إلى ٕٓٓٓاالنتخابات الخئاسية عام بعج و         

الحكع، ركّد بخنامجو عمى تحقيق ىجفيغ أساسييغ، تسّثال في مػاصمة سياسة تػحيج 
وقج  ،الذعب الخوانجي، فزاًل عغ تحقيق الشيػض االقترادي وإنقاذ البالد مغ الفقخ

"، والتي ىجفت ٕٕٓٓ"رؤية ُعخفت بـالججيجة خّصة اقترادية، وضع كاغامي وحكػمتو 
لمػصػل إلى اقتراد متػسط الجخل، معتسج عمى القصاع الخاص، والقزاء تسامًا 

ويسكغ تشاول اىع الخكائد، التي شكمت قػائع  ،(ٕٛٔٓ)بذيخ،  عمى الفقخ السجقع
 الدياسية التي اعتسجىا كاغامي في روانجا، عمى الشحػ اآلتي: اليشجسة

الخامية الى احجاث تشسية  ٕٕٓٓوضعت الحكػمة الخوانجية رؤية  : اذاالقتراد .اوالً 
اقترادية شاممة في عسػم البالد، وكثفت الجيػد السشطسة لمقزاء عمى الفداد السالي 

كسا وضعت خبخاء األجانب،  وجمبتواإلداري، ووضعت خصصًا عجة لتصػيخ الدراعة 
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" لالستثسار، الحي ةالػاحج شافحةثسار الججيج، وانذأت نطام "الالحكػمة قانػن االست
يسكغ انذاء كسا  جخاءات القانػنية في مكان واحج،يسكغ السدتثسخ مغ الؿيام بجسيع اإل

ونتيجًة لحلظ اصبح ، (ٕٛٔٓ)عسيخة،  شخكة في يػم واحج، او بزع ساعات فقط
، اذ حقق ٕ٘ٔٓو ٕٓٓٓخيؿيا لمسجة بيغ عامي نجي األسخع نسػًا في افاالقتراد الخوا

% سشػيًا، وأصبحت واحجة مغ اىع وجيات ٜنسػًا في الشاتج السحمي بسعجل 
%، وبحدب ٜٖ% الى ٓٙالسدتثسخيغ والدياح في العالع، وتخاجع معجل الفقخ مغ 

مدتػى العالع مشح  تقاريخ افخيؿية فان روانجا شيجت التصػر االقترادي األكبخ عمى
مميار دوالر عام  3٘ٛ، وارتفعت ؾيسة الشاتج اإلجسالي السحمي الى نحػ ٕ٘ٓٓ
الدياحية ، وأصبحت روانجا الػجية ٕ٘ٓٓمميار عام  3ٕٙ، بيشسا كان نحػ ٕٙٔٓ

مميػن دوالر عام  ٓٓٗاذ بمغت إيخادات الدياحة اكثخ مغ األولى وسط افخيؿيا، 
اول قسخ اصصشاعي خاص بيا لالتراالت  جاز، اشمقتوتتػيجًا لسديخة اإلن ،ٕٙٔٓ

، مغ مخكد كػروا لمفزاء، وىحا القسخ االصصشاعي سيداعج ٜٕٔٓشباط  ٕٚيػم 
عمى ربط السجتسعات الشائية ؼيسا بيشيا، وان جدءا مغ ميستو الكبخى تتسثل في سج 

مػقع ) شائيةالفجػة الخقسية مغ خالل تػفيخ فخص رقسية متكافئة لمسجتسعات الخيؽية وال
 .(أٜٕٔٓ، الجديخة

: لقج َعجَّ كاغامي التعميع مغ أبخز الخكائد التي تقػم عمييا الجولة التعميم. ثانياً 
اذ أيقيغ أنو الحل األمثل لكل السعزالت التي تشخخ البمج، واتخح الخوانجية الحجيثة، 

صخاٍع مع قػى دولية مثل فخندا، بعجما عسج إلى تغييخ بذأنو قخارات فعالة أدخمتو في 
في السقخرات التعميسية مغ الفخندية إلى اإلنجميدية، وفخض مجة دنيا  لغة التجريذ

سشة مغ التعميع السجاني، واستبجل نطام تقييع السجرسييغ مغ  ٕٔإلدامية حجدت في 
األقجمية نحػ معيار ندبة الشجاح، وأقخ زيادة مدتسخة في ميدانية التعميع، ؼبعج أن 

كسا  .(ٜٕٔٓ)شيفػري،  ٕٛٔٓ% سشة ٕٕ، أصبحت ٖٕٔٓ% سشة ٚٔكانت 
خسذ سشػات لسحاربة ضاىخة التدخب مغ التعميع، اذ اعتسجت روانجا خصة مجتيا 

، وأكجت اليػندكػ أن روانجا % ٘ٛوصمت ندبة الصالب السشتطسيغ في التعميع إلى 
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أصبحت بحلظ مغ أعمى الجول األفخيؿية انتطامًا في التعميع االساسي؛ ففي السخحمة 
%، وفي التعميع ٜٚبمغت ندبة األشفال السشتطسيغ بالسجارس ندبة  االبتجائية وحجىا
 . (ٜٕٔٓ)التخىػني،  %ٖٚالستػسط بمغت 

كسا ان التعميع في روانجا اخح يتجو نحػ االعتساد الكمي عمى التكشػلػجيا، 
مع شخكة )مايكخوسػفت( لسحػ األمية الخقسية في  وذلظ بعج أن تعاقجت حكػمة روانجا

 (ICT 4E) نطامالحكػمة  تبشتالصفخة التعميسية  يذكلحجث مساثل،  البالد، وفي
والكتب التقميجية بسشرات إلكتخونية عبخ الحاسػب وىػ نطام يدتبجل وسائل التعميع 

بة مخالليا الصُيتابع مغ  (،MP3الـ) السحسػل )الالبتػب( أو )آي باد( أو مذغل
كسا عسمت روانجا عمى اتخاذ أسمػب  ،(ٜٕٔٓ)التخىػني،  دروسيع بكل سيػلة ويدخ

الدكان مغ السذاركة في األنذصة  الالمخكدية في التعميع، كػسيمة لتسكيغ جسيع فئات
اإلنسائية التي تعشييع، بسا في ذلظ التعميع، اذ تبقى الحكػمة السخكدية مدؤولة عغ 
صياغة الدياسات والتخصيط الػششي لسعاييخ وقػاعج وضع التعميع والخصج والتقييع، 

يتعيغ عمى وإنتاج السشاىج الجراسية والسػافقة عمى السػاد التعميسية والتصػيخ، في حيغ 
الحكػمة السحمية ان تكػن مدؤولة عغ تشفيح الدياسة والتخصيط ومتابعة األنذصة 

 ,Republic Of Rwanda) التعميسية عمى مدتػى السقاشعة واإلدارة العامة لمسجارس

2003). 
دستػر يؤكج إلغاء الفػارق الصبؿية والعخؾية، : عسل كاغامي عمى وضع القانهن . ثالثاً 

لتفخقة والعشرخية لغ تؤدي سػى إلى السديج مغ الجماء اذ يخى كاغامي أن مدار ا
والحخوب، لحلظ اختار مدار الػحجة والتشسية والسعخفة وحطخ استخجام مدسيات اليػتػ 

تع تذكيل لجشة سسيت بـ)لجشة الػحجة كسا ، والتػتدي وجخم استخجام أي خصاب عخقي
مح، وفي الػقت نفدو والسرالحة الػششية( ميستيا األساسية عسمية الترالح والتدا

وتعج وفق قاعجة ال غالب وال مغمػب، تحقيق العجالة وعخض الحؿيقة وحل الخالفات 
روانجا اليػم أول دولة أفخيؿية عمى مدتػى الذفاؼية، فيي ميتسة بسػضػع سياسات 
محاربة الفداد، مسا جعميا تػصف بأنيا األقل فدادًا، وىحا يعػد إلى القػانيغ الرارمة 
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الى عقػبة التيا الحكػمة الخوانجية لسحاسبة السفدجيغ ومعاقبتيع، اذ وصمت التي وضع
الحكع باإلعجام في حق الستػرشيغ في قزايا الفداد ونيب السال العام، وعسمت أيزا 
عمى تحجيع البيخوقخاشية وتكخيذ ثقافة االنجاز، لحلظ صشفت الحكػمة الخوانجية 

ونداىة، كسا أن القػانيغ الججيجة مشحت السخأة بػصفيا واحج مغ أكثخ الحكػمات كفاءة 
استصاعت الحكػمة إدارة  وبحلظرض والسيخاث والعسل والتعميع، حقػق واضحة في األ

التشػع إدارًة ناجحة، فتحػل التشػع العخقي )اليػتػ، والتػتدي، والتػا( والتشػع الجيشي 
ن كان ضعفًا عانى مشو )السديحييغ، والسدمسيغ، والجيانات األخخى( إلى قػٍة بعج أ

 .(ٜٕٔٓ)الدبيجي،  السجتسع وكادت الجولة أن تتقدع بدببو
بشاء السجتسع ىكحا استصاع كاغامي، عبخ تػضيفو لميشجسة الدياسية، ان يعيج     

حػ إيجابي عمى كل مكػنات الخوانجي مغ ججيج، ويؤسذ لبيئة مدتقخة انعكدت عمى ن
، لتذكل السشصمق االساِسي نحػ إعادة بشاء عالقات روانجا في محيصيا السجتسع

 اإلقميسي والجولي.
 تهظيف الهشدسة الدياسة في البيئة اإلقميسية : السطمب الثاني

، دفع بو الى إعادة بشاء لجاخميةان الشجاح الحي حققو بػل كاغامي في البيئة ا       
، السيسا تمظ الجول التي كانت شخفًا في لخوانجا العالقات الخارجية مع الجول السجاورة

اذ سعت روانجا الى إعادة بشاء  ،برػرة مباشخة او غيخ مباشخةحالة الرخاع الجاخمي 
 في أشار البيئة اإلقميسية عمى الشحػ اآلتي:عالقاتيا الخارجية 

: سعت روانجا الى إعادة صياغة عالقاتيا اإلقميسية مع تشدانيا، جسههرية تشزانيا .أوالً  
بعج ان شيجت العالقات بيغ الصخفيغ خالفات سياسة ودبمػماسية حادة، اذ تجىػرت 

لالجئيغ  ٜٜٗٔكيكػيت( عام العالقة بيغ الجولتيغ بعج شخد الخئيذ التشداني )جاكايا 
، وإعادتيع قدخًا الى روانجا، كسا عسمت تشدانيا عمى معطسيع مغ اليػتػ الخوانجييغ،

استزافة السحكسة الجشائية الجولية لخوانجا، وىحا ما كانت تخفزو الحكػمة الخوانجية، 
فزاًل عغ معارضة تشدانيا النزسام روانجا لجساعة شخق أفخيؿيا، عمى الخغع مغ 

، ومع وصػل الخئيذ )جػن ماجػفػلي( ٕٚٓٓنزسام ِكال الجولتيغ في السشطسة عام ا
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، شيجت العالقات بيغ البمجيغ تصػرًا ٕ٘ٔٓالى الحكع في تشدانيا في تذخيغ الثاني 
يب التحكاري لزحايا مقجم ماجػفػلي أكميل الدىػر وأشعل أل ٕٙٔٓكبيخًا، ففي عام 

الخئيذ بػل كاغامي، الحي خاشب ماجػفػلي  اإلبادة الجساعية لخوانجا الى جانب
بقػلو "يجب ان تعمع أواًل وقبل كل شيء، انظ في مكان أخيظ، مشح انتخابظ كان 

انعقاد  ٕٙٔٓوجػدك مصسأن بالشدبة لشا"، كسا شيجت العاصسة كيغالي في حديخان 
، وىحا يجل عمى ان (Beloff, 2016) السشتجى التجاري األول بيغ روانجا وتشدانيا

تجاوز الخالفات القائسة بيشيسا، وان ِكال الصخفيغ يدعيان مغ ا تروانجا وتشدانيا تسكش
، تحػل دون الجخػل في عالقات الى تأسيذ لعالقات صجاقة تخبط بيغ الجولتيغ

 ترارعية في السدتقبل، مغ شأنيا ان تمحق الزخر بيسا.
ان شبيعة العالقة بيغ روانجا  جسههرية الكهنغه الديسقراطية )زائير سابقًا(: .ثانياً 

التي شيجتيا  والكػنغػ كانت تصغى عمييا الشدعة الترارعية مشح اإلبادة الجساعية
لجأ اكثخ مغ مميػني شخز مغ اليػتػ الى شخق الكػنغػ، اذ  ،ٜٜٗٔروانجا في عام 

وكان مغ بيشيع بعس الستػرشيغ في جخيسة اإلبادة الجساعية، والحيغ قجرت ندبتيع 
% مغ مجسػع الالجئيغ وفق تقجيخات السفػضية العميا لالجئيغ التابعة لألمع ٚبحػالي 

ا ما دفع روانجا، الى جانب الستحجة، والحيغ يعخفػن بتدسية "جبية تحخيخ روانجا"، وىح
الى اجتياح الجية الذخؾية مغ جسيػرية  ٜٜٙٔاوغشجا التي تحالفت معيا، عام 

الكػنغػ في محاولة الستئرال ما تبقى مغ مختكبي اإلبادة الجساعية، والتي انتيت 
بديصخة الجير الخوانجي عمى السشصقة الذخؾية واالشاحة بخئيذ الكػنغػ )مػبػتػ 

 ٜٜٛٔ، وفي عام ٜٜٚٔوتشريب )لػران كابيال( بجاًل عشو في أيار سيدي سيكػ(، 
أمخ الخئيذ لػران كابيال القػات الخوانجية واالوغشجية بسغادرة الجية الذــخؾية لجسيـــػرية 
 الكػنــغــػ الـــجيسقخاشية، خذيَة ضِع تمظ األراضي الغشية بالسعادن الى روانجا واوغشجا

(History Of The Conflict, 2019)،  تعخض كابيال  ٕٔٓٓوفي كانػن الثاني
ولة والحي أبتجأ حكسو بالتسييج إلنياء لالغتيال، وخمفو أبشو )جػزيف كابيال( رئيدًا لمج

 .(بٜٕٔٓ، مػقع الجديخة) الحخب
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، دخمت ٕٛٔٓومع وصػل )فيميكذ تذيديجيكي( الى الحكع في كانػن الثاني       
العالقات بيغ روانجا وجسيػرية الكػنغػ الجيسقخاشية مشعصفًا ججيجًا، اذ شارك الخئيدان 

في المجشة الخئاسية في مشتجى الخؤساء التشفيحييغ  بػل كاغامي وفيميكذ تذيديجيكي
وقج أوضح ، ٜٕٔٓانجية كيغالي في أذار ألفخيؿيا الحي عقج في العاصسة الخو 

كاغامي بقػلو "يتعيغ عميشا صشع الدالم لكػنشا دولتان متجاورتان، وإن كيغالي 
ية الكػنغػ مدتعجة إلحالل الدالم مع كيشذاسا"، ان ىحا التقارب بيغ روانجا وجسيػر 

الجيسقخاشية تدامغ مع أزمة شاقة التي تػاجييا أفخيؿيا، اذ يعتقج الكثيخون أن سج )إنغا( 
في جسيػرية الكػنغػ الجيسقخاشية يسكغ أن يػلج الصاقة الكيخومائية التي تدج حاجة 

 . (Neiman, 2019) نرف سكان القارة االفخيؿية مغ الصاقة
: لع تكغ شبيعة العالقة بيغ روانجا واوغشجا مختمفة عغ عالقتيا اوغشدا جسههرية .ثالثاً 

مع تشدانيا وجسيػرية الكػنغػ، اذ احتفطت بدجٍل كبيخ مغ الخالفات بيغ الجولتيغ، 
وعمى الخغع مغ التحالف الحي قام بيغ كاغامي والخئيذ االوغشجي )يػيخي مػسيفيشي( 

ديصخة عمى مجيشة "كيدانغاني" الغشية في حخب الكػنغػ الثانية، اال ان التشازع في ال
بالساس في الجية الذخقة لجسيػرية الكػنغػ، أدت الى سمدمة مغ االشتباكات السجمخة 

مغ السجنييغ في  ٓٓٗٔبيغ القػات األوغشجية والقػات الخوانجية واسفخت عغ مقتل 
ي عام الكػنغػ، وسخعان ما تحػلت الى حخب شاممة عمى الحجود بيغ اوغشجا وروانجا ف

ٕٓٓٔ (Neiman, 2019) . 
ومشح ذلظ الحيغ، شيجت العالقات بيغ الجولتيغ تػتخات حادة، وغمق تام       

، ففي ٜٕٔٓ / مارسلمحجود، واتيامات متبادلة بيغ الجانبيغ، كان أخخىا في اذار
"يسكشظ محاولة اشارٍة الى الخئيذ االوغشجي يػيخي مػسيفيشي صخَّح كاغامي قائاًل: 

 ،ق الشار عمّي بالبشجؾية وَقْتِميا، يسكشظ إشالزعدعة استقخار بمجنا، يسكشظ أن تؤذيش
ولكْغ ىشاك شيء  واحج  مدتحيل، ال أحج يدتصيع أن ُيْجِثَيشي عمى ركبتي، أعدائي 

"، ومغ مبجأ الخّد بالسثل، أجاب الخئيذ اً بمجنا، يجب أاّل تقبمػا ذلظ أبج رجاَل ونداءَ 
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يعخفػن قجرتشا، قائاًل: "أولئظ الحيغ يخيجون زعدعة استقخار بمجنا ال  يػري مػسيفيشي
ا  .(ٜٕٔٓ)حكيع،  ال يسكشظ الشجاة بسجخد التعبئة" ،إنيا كبيخة ججًّ

، حَزخ كاغامي ونطيخه االوغشجي مػسيفيشي ٜٕٔٓعام  / سبتسبخوفي أيمػل     
الى مجيشة "لػانجا" عاصسُة جسيػرية انغػال، لتػؾيع محكخة التفاىع بيغ الجولتيغ، والتي 
شيجىا كاًل مغ رئيذ جسيػرية انغػال )جػاو لػريشكػ( ورئيذ جسيػرية الكػنغػ 

كسا تع عقج اجتساع آخخ في العاصسة الخوانجية  تذيديجيكي،الجيسقخاشية فيميكذ 
كيجالي، حزخه  وزراء خارجية الجولتيغ، وبحث فييا الصخفان الصخائق التي مغ شأنيا 
ان تػقف االعسال العجائية التي نتج عشيا وضع قيػد متبادلة عمى التجارة والدفخ بيغ 

" بالده تخغب في التشفيح الجولتيغ، اذ صخح وزيخ الخارجية االوغشجي )سام كػتيدا( بأن
ألنيا تؤكج عمى نصاق الػحجة األفخيؿية، وىي أمخ حيػي الكامل لسحكخة التفاىع، 

كسا تخبط بيغ بمجيشا عالقات اجتساعية واقترادية يتشا االقترادية واالجتساعية، لتشس
وثقاؼية تاريخية شػيمة، وقج أدى إغالق الحجود إلى تعصيل السجتسعات وفرل 

 ,Mugisha & Uganda) تعصيل التجارة وحخكة البزائع واألشخاص"العائالت و 

2019). 
عمى الخغع مغ الشجاح الحي حققو كاغامي عمى صعيج جسههرية بروندي:  .رابعاً 

 مالعالقات الخوانجية البػرونجية مازالت مذػبة بعجالدياسة اإلقميسية لخوانجا، اال ان 
اذ تجىػرت العالقات  ،ج مغ العؿبات واألزمات الستالحقةالثقة بيغ البمجيغ وتػاجو العجي

، عمى اثخ انجالع مػجة مغ االحتجاجات في بخونجي ضج ٕ٘ٔٓبيغ البمجيغ عام 
التخشيح لػالية ثالثة، ومع قخار الخئيذ )بييخ نكػرونديدا(، الحي اعخب عغ نيتو في 

رونجي، ػ تراعج حجة ىحه االحتجاجات فذمت محاولة االنقالب عمى نطام الحكع في ب
رونجي روانجا بالػقػف وراء ػ رونجي وروانجا، اذ اتيست بػ لتبجأ مخحمة الترعيج بيغ ب

محاولة االنقالب الفاشمة، وىػ ما نفتو حكػمة كاغامي، التي وجيت بجورىا االتيام 
رونجي بإيػاء متسخدي القػات الجيسقخاشية لتحخيخ روانجا، الستيسيغ بارتكاب ػ ب الى

ان تجىػر العالقات  ،يضج ؾبائل التػتد ٜٜٗٔاإلبادة الجساعية في روانجا عام 
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جتساعية واالقترادية في الدياسية بيغ البمجيغ كانت لو اثاره الدمبية عمى الحياة اال
بسقاشعة )كيخونجو(، الػاقعة عمى الحجود الذسالية ، ففي مجيشة )بػجابيخا( البمجيغ

لبخونجي مع روانجا، يسشع الدكان مغ العبػر الى روانجا لمؿيام بديارات عائمية او لمعسل 
حطخت بخونجي ترجيخ الفػاكو والخزخاوات الى  ٕٚٔٓفي السدارع، وفي عام 

سا أثخ سمبًا عمى دخل روانجا، وتع انياء خجمات الشقل العام بيغ كيغالي وبػجػمبػرا، م
 .(Forgotten Rwanda, Burundi Raw, 2020) العجيج مغ مػاششي الجولتيغ

ان سياسة الترعيج وزيادة التػتخ التي تتبعيا الجولتان تعتسج عمى نقاط قػة        
غيخ متداوية بذكل جحري، اذ تتستع روانجا بتفػق واضح في السجاالت العدكخية 
والجبمػماسية والدياسية واالقترادية واأليجيػلػجية، اال ان االمخ الػحيج الحي يتداوى 

اذ كان  يتصمع الخئيذ  ،يسيسا عمى ىديسة خرػميساغ ىػ ترسؼيو رئيدا الجولتي
كاغامي إلى االنييار االقترادي والدياسي لبػرونجي، وىحا سيسكشو مغ تعديد 
شسػحو لمييسشة اإلقميسية، كسا أنو يبخر ؾبزتو عمى الدمصة باعتباره الشسػذج األصمي 

ؼيو  لقائج سياسي عرخي في دولة استبجادية عدكخية، في الػقت الحي يدعى
نكػرونديدا الى تعديد ؾبزتو عمى الدمصة والقزاء عمى جسيع القػى الدياسية 
والعدكخية السشاوئة لشطام الحكع في بخونجي، بعبارة اخخى، تسكغ ِكال الحاكسيغ مغ 

سحق تحقيق انترار مددوج، األول ىػ أن كل مشيسا نجح، عمى ما يبجو، في 
ػ أنيع فخضػا مشافدة خاصة بيع كحرة والثاني ى ،السقاومة الدياسية والسعارضة

إقميسية وأضيخوا أنيسا قادريغ عمى عخقمة قخارات الشداعات الكبخى في مشصقة البحيخات 
 الكبخى، عمى الخغع مغ صغخ حجع السداحة اإلقميسية لخوانجا وبخونجي

(Guichaoua, 2020). 
تعج مرخ مغ أوائل الجول التي اعتخفت باستقالل : جسههرية مرر العربية .خامداً 

التي افتتحت ، وكانت كحلظ مغ أوائل الجول ٕٜٙٔروانجا عغ االحتالل البمجيكي عام 
، وعمى الخغع الحخب األىمية في روانجا ٜٙٚٔسفارًة ليا في العاصسة كيجالي عام 

لع تغمق أبػاب سفارتيا أو تغادر   أن مرخ ىي الجولة الػحيجة التي، إالٜٜٗٔعام 
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لكشيا في   ولخوانجا تسثيل مؿيع لجى مرخ، البعثة الجبمػماسية شػال فتخة الحخب،
غمقت الدفارة الخوانجية بالقاىخة لطخوٍف مالية، وعقب مذاركة ، أُ ٜٜٜٔكانػن االول 

الخئيذ كاغامي في مؤتسخ تشسية ودعع االقتراد السرخي بذخم الذيخ، اتخح قخارًا 
 . (ٜٕٔٓ عالقات مرخ وروانجا،) ح الدفارة الخوانجية في القاىخةبإعادة فت

ان العالقات السرخية الخوانجية متشػعة ونذصة في السجاالت الدياسية 
واالقترادية والثقاؼية والتشسػية، ويخبط الجولتيغ عجد مغ القػاسع واالىتسامات 
السذتخكة عمى الداحتيغ اإلقميسية والجولية، فزال عغ عزػيتيسا في عجد مغ 

سات والتجسعات اإلقميسية ومشيا تجسع الكػميدا، ومبادرة الشيباد، واالتحاد السشط
 .(ٜٕٔٓ)العميع،  األفخيقي، ومبادرة حػض الشيل

ديدي( بديارة لخوانجا، واستقبمو قام الخئيذ )عبج الفتاح ال ٕٚٔٓ أب ٘ٔ فيو        
الخئيذ كاغامي، وقج بحث الخئيدان في العالقات الثشائية بيغ البمجيغ وسبل تعديدىا 
في مختمف السجاالت، فزال عغ القزايا ذات االىتسام السذتخك، كسا زاَر الخئيذ 
 عبج الفتاح الديدي الشرب التحكاري لزحايا اإلبادة الجساعية في روانجا، اذ قام

بػضع إكميل مغ الدىػر عمى الشرب التحكاري، كسا تفقج الستحف السمحق بالشرب 
التحكاري والحي يحػي تػثيقًا لمسحابح التي جخت في روانجا في تدعيشات القخن 

كانت زيارة  ٕٚٔٓتذخيغ الثاني ٗ وفي ،وقام بالتػؾيع في سجل الديارات الساضي،
رؼيع السدتػى ضع الديجة )روزماري  الخئيذ الخوانجي كاغامي لسرخ عمى رأس وفج

مػسيسيشالي( وزيخة الخارجية الخوانجية، وذلظ تمبية لجعػة مرخ، وىي الديارة الخئاسية 
 عاماً  ٘ٔاألولى عمى السدتػى الثشائي التي يقػم بيا الخئيذ الخوانجي إلى مرخ مشح 

 .(ٜٕٔٓ، عالقات مرخ وروانجا)
يسكغ القػل ان روانجا، عمى الخغع مغ التمكؤ في العالقات الدياسية مع وبحلظ       

بخونجي، استصاعت ان تؤسذ لعالقات إقميسية، تعدز مغ عسمية التشسية الجاخمية، عغ 
الجول  ومعطعيا وبيغ ة بيشبط تجارية واقترادية وبشاء مرالح متبادلشخيق إقامة روا

اإلقميسية، فزاًل عغ سعييا الى خمق بيئة إقميسية آمشة مغ شأنيا ان تجشب روانجا 
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الخػض في حخوٍب ججيجة، وىحا يعج مغ أكبخ التحجيات التي تػاجو صانع القخار 
 الخوانجي.

  تهظيف الهشدسة الدياسة في البيئة الدولية : السطمب الثالث

شيجت العالقات الخارجية لجسيػرية روانجا تحػاًل كبيخًا عمى أثخ وصػل 
لعالع الخارجي، اخح يتصمع الى انفتاح روانجا عمى ا بعج انكاغامي الى الدمصة، 

مع مخاكد القػى الجولية السؤثخة، والتي يسكغ استثسارىا  لعالقات ومرالح والتأسيذ
لحا فان روانجا سعت الى إقامة  ،ٕٕٓٓعخفت بخؤية لخجمة استخاتيجية التشسية التي 

 مع الجول اآلتية:جيجة عالقاتيا 

: ضمت الدياسة الخارجية األمخيكية في شخق ووسط الهاليات الستحدة االمريكية .أوالً 
خيؿيا ثابتة ندبيًا مشح التدعيشيات مغ القخن العذخيغ، اذ عسمت إدارات )بيل كميشتػن( إف

و)جػرج بػش( االبغ و)باراك أوباما( مع ما أسساه الخئيذ كميشتػن "الجيل الججيج" مغ 
القادة األفارقة لتحقيق االستقخار في القارة وتخسيخ سياسة التشسية االقترادية التي 

اذ شسمت السداعجات األمخيكية دعع التعميع والخعاية الرحية تخكد عمى الدػق، 
 How the relationship between) والحكع والجفاع عغ حقػق اإلندان

Rwanda and Trump’s, 2017).  

التقى كاغامي مع الخئيذ األمخيكي )دونالج تخامب(  ٕٛٔٓوفي كانػن الثاني 
أشاد تخامب بالعالقات بدػيدخا، و لسي في مجيشة دافػس في السشتجى االقترادي العا

االقترادية بيغ البمجيغ، ودور روانجا في عسميات حفظ الدالم، وسعي كاغامي 
لإلصالحات السؤسدية لالتحاد االفخيقي، وفي العام نفدو، دعا الخئيذ األمخيكي 
دونالج تخامب الى تخؽيس التسػيل لخوانجا، عمى أثخ صجور السقتخحات العامة لإلدارة 

خيكية بتخؽيس السداعجات الخارجية في جسيع انحاء العالع، وقج شسل ىحا االم
التخؽيس السداعجات الرحية واإلنسائية، كسا تع تعميق السدايا التجارية لخوانجا 
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 بسػجب قانػن الشسػ والفخص في أفخيؿيا استجابًة لدياسات روانجا الحسائية
(Congressional research service, 2019)،  وفي جمدة استساع مجمذ

بأن  )بيتخ فخومان(، وصف الدفيخ األمخيكي في روانجا ٕٚٔٓالذيػخ في أواخخ عام 
 Congressional) الشحػ اآلتي اىجاف االدارة االمخيكية الخئيدة في روانجا ىي عمى

research service, 2019): 

 مػاصمة الػاليات الستحجة شخاكة التشسية مع روانجا. .ٔ
 بيغ الػاليات الستحجة ورونجا. تعديد العالقات التجارية واالقترادية .ٕ
دعع دور روانجا بذكٍل مدتسخ في عسميات حفظ الدالم، وتعديد "السثل  .ٖ

 الجيسقخاشية".

السرالح التجارية لمػاليات الستحجة  ونتيجة لمعالقات االيجابية بيغ البمجيغ اخحت    
الذاي مجال زراعة االمخيكية تتػسع في روانجا، الى جانب االستثسارات الخاصة في 

الصاقة والتعجيغ ومعالجة السياه والخجمات السرخؼية االستثسارات الخاصة بوالقيػة و 
 ،الرادرات األمخيكية إلى روانجا بالسقابل شسمتواالمتيازات والخجمات والترشيع، 

 ،واألدوات البرخية والصبية ،واآلالت ،والسشتجات الريجالنية والعمسية ،الصائخات
مغ  االمخيكية استيخادات الػاليات الستحجة شسمتوالسشتجات الدراعية، و  ،بشاءومعجات ال

روانجا عمى البغ والسشتجات الدراعية األخخى وخامات التشتالػم والتشغدتغ والدالسل 
 .(U.S. Relations With Rwanda, 2019) وحقائب اليج والسالبذ

افتتحت )إسخائيل( الدفارة الحادية عذخ  ٜٕٔٓ / أبخيلنيدانفي )إسرائيل(:  .ثانياً 
في القارة االفخيؿية، واألولى في روانجا في العاصسة كيجالي، وكسا جاء في السػقع 
الخسسي لػزارة الخارجية اإلسخائيمية، "ان روانجا صجيؿية حؿيؿية إلسخائيل وأحج أعسجة 

)إسخائيل( الى افتتاح مخكد  تكسا سعالقارة"، الرجاقة الصػيمة األمج إلسخائيل مع 
يسكغ السدارعيغ السحمييغ مغ تعمع وتجخبة التقشيات الدراعي في روانجا، والحي لمتجريب 
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افتتاح  وقج حزخ حفل ،(ٜٕٔٓاإلسخائيمية، وزارة الخارجية ) اإلسخائيمية الستقجمة
الدفارة الججيجة مجيخ وزارة الخارجية اإلسخائيمية )يػفال روتع(، ووزيخ الخارجية 
الخوانجي )ريتذارد سيديبيخا(، وفي كمستو أمام الحفل قال يػفال روتع إنو "واثق مغ أن 

شػات إلى رفع عالقاتشا افتتاح الدفارة اإلسخائيمية في روانجا سيؤدي في غزػن بزع س
 Israel opens embassy in) "اً ة األفخيؿية إلى مدتػى ججيج تساممع روانجا والقار 

Rwanda, 2019). 

، وشارك في ٕٛٓٓ / مايػ)إسخائيل( في أيار بػل كاغامي زار بالسقابل
مع  اً ، كسا وقفت روانجا مخار عمى تأسيذ )إسخائيل( اً عام ٓٙاحتفاالت مخور 

)إسخائيل( في السحافل الجولية ومغ ذلظ امتشاعيا عغ الترػيت عمى مذخوع قخار 
عشجما كانت روانجا  ٕٗٔٓعام  يجعػ إلى إنياء االحتالل لألراضي الفمدصيشية في

ح االقترادية في مجمذ األمغ الجولي، كسا يخبصيا العجيج مغ السرال اً عزػ 
اذ تتخاوح ؾيسة الرادرات اإلسخائيمية الدمعية إلى روانجا  ،سخائيل(والعدكخية مع )إ

مميػن دوالر، في حيغ تبمغ الرادرات الخوانجية الى  ٕإلى  ٙ.ٔسشػيًّا ما بيغ 
، وتشذط شخكات الخجمات األمشية اإلسخائيمية اً مميػن دوالر سشػي ٜ.ٔيل( حػالي )إسخائ

جريب العدكخي وخاصة وحجات الحخس الجسيػري في روانجا، كسا تذخف في مجال الت
إحجى شخكات االستذارات األمشية اإلسخائيمية عمى نطع التأميغ الخاصة بسصار 
كيجالي وقخية البزائع الخوانجية، وتجعع روانجا شأنيا في ذلظ شأن أوغشجا لحرػل 

 .(ٕٚٔٓ)األميخ،  )إسخائيل( عمى صفة عزػ مخاقب في االتحاد اإلفخيقي

فخندا لقػاتيا شيجت العالقات بيغ روانجا وفخندا تػتخًا عمى اثخ ارسال فرندا:  .ثالثاً 
، اذ حافطت فخندا عمى عالقتيا الػثيقة ٜٜٗٔالى روانجا خالل اإلبادة الجساعية عام 

مع نطام )جػفيشال ىابياريسانا( القجيع، بؿيادة الشخبة الدياسية مغ اليػتػ آنحاك، كسا 
ان ىخوب العجيج مغ القادة والسجربيغ الخئيدييغ لإلبادة الجساعية مغ روانجا الى 
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دية، اال ان عامي ة الكػنغػ الجيسقخاشية تع عبخ عبػر مشاشق الحساية الفخنجسيػري
انخفاضًا ممحػضًا لمتػتخات بيغ روانجا وفخندا، اذ تست دعػة  شيج ٕٚٔٓو ٕٙٔٓ

الخئيذ الفخندي )إيسانػيل ماكخون( إلحياء ذكخى اإلبادة الجساعية في روانجا، ويعج 
مخحمة االزمة والتػتخ مع فخندا، التي ذلظ مؤشخًا عمى رغبة روانجا في تجاوز 

اندجست مع الخغبة الفخندية في إعادة بشاء العالقات الدياسية مع روانجا، سيسا عشجما 
أرسل ماكخون بجال مغ ذلظ السذخع الفخندي )ىيخؼيو بيخفيل( السشحجر مغ اصل 

"ان  روانجي، وصخح وزيخ الذؤون الخارجية الخوانجي )اوليفييو نجوىػنغيخي( بقػلو
بيخفيل كان مسثاًل ججيخًا لمخئيذ الفخندي، وان العالقات الخوانجية الفخندية شيجت 
بجاية ججيجة عمى العجيج مغ السدتػيات، سشػاصل العسل عمى تحديغ العالقة، ونحغ 
نخكد بذكل خاص عمى عجد مغ السذكالت السحجدة التي ال تدال قائسة، لكششا نعسل 

 .(Sandner, 2019) عمى حميا"

ان حخص كاغامي عمى عػدة العالقات الػدية مع فخندا مغ شأنِو تعديد        
اضحت فخندا  ٕٙٔٓعام  ففي ،في روانجا استخاتيجية التشسية التي أشمقيا كاغامي

ثالث أكبخ مػرد في البالد، عبخ بيع شائختي )إيخباص( إلى روانجا، الى جانب معجات 
فزاًل عغ ذلظ فإن  ،مميػن يػرو ٖٕٕىحه العقػد حػالي الصيخان، وبمغت ؾيسة 

حرة فخندا مغ الدػق في قائسة السػرديغ في روانجا تشسػ بذكل عام، ففي عام 
مميػن يػرو،  ٚ.ٙٔ، اذ بمغت صادراتيا إلى البالد ٛٔاحتمت فخندا السختبة  ٕٓٔٓ

مغ جانب  ،مميػن يػرو ٙ.ٛٗبسبمغ  ٕٚٔٓعام  في ٔٔبيشسا وصمت إلى السختبة 
ٝ في ٙ.ٙٔ، اذ ارتفعت الػاردات بشدبة اً روانجا أيز تشسػ واردات فخندا مغآخخ، 
مميػن يػرو في عام  ٔ.ٖو ٕٙٔٓمميػن يػرو في عام  ٚ.ٕبسبمغ  ٕٚٔٓعام 

 ٝ مغ واردات فخندا مغ روانجاٜ٘، وتذكل السشتجات الدراعية حػالي ٕٚٔٓ
(France Diplomate, 2019) . 
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الدياسي  كسا ان العالقات بيغ روانجا وفخندا لع تقترخ عمى الجانب
واالقترادي، وانسا امتجت الى الجانب الثقافي ايزًا، اذ تعج فخندا في السختبة الخابعة 
عذخ في قائسة الجول السانحة لخوانجا، اذ عسمت عمى استؿبال الصالب الخوانجييغ في 
فخندا، الحيغ تزاعف عجد السشح ليع، وتقجيع الجعع الفخندي لتعجد المغات في روانجا، 

مميػن يػرو مغ )السداعجة اإلنسائية الخسسية(، في ضل عجم  ٖ.ٖقجيع مغ خالل ت
 .(France Diplomate, 2019) وجػد سفيخ معتسج لجى روانجا

ل ػ ان العالقات الخوانجية الريشية ليا جحور تاريخية سابقة عمى وصالرين:  .رابعاً 
الى سجة الحكع، اال انو عسل عمى تعديد ىحه العالقات وتػثيقيا، لسا تستمكو  كاغامي

 ،شأنيا ان تعدز مغ عسمية التشسية الريغ مغ قجرات صشاعية واقترادية كبيخة مغ
، أي بعج أقل مغ عام مغ حخب التحخيخ واالبادة الجساعية في ٜٜ٘ٔففي آذار 

ي كان آنحاك نائب الخئيذ ووزيخ روانجا، قام الخئيذ الخونجي بػل كاغامي، الح
الجفاع، بديارة رسسية إلى الريغ، التي فدحت السجال امام عالقة حؿيؿية بيغ 

، قام الخئيذ كاغامي بديارة رسسية إلى الريغ وعقج ٕٚٔٓالبمجيغ، وفي آذار 
اجتساًعا مع الخئيذ الريغ )شي جيغ بيغ(، تػصل رئيدا الجولتيغ إلى تػافق ميع 

تعاون في مختمف السجاالت في ضل الطخوف الججيجة ووضع خصط حػل تعسيق ال
، وبجعػة مغ الخئيذ ٕٛٔٓفي تسػز و  شاممة لمشسػ السدتقبمي لمعالقات بيغ البمجيغ،

، قام الخئيذ )شي جيغ بيغ( بديارة ناجحة لخوانجا، وكانت ىحه أول زيارة بػل كاغامي
 Republic of Rwanda and People’s) يقػم بيا رئيذ صيشي إلى روانجا

Republic of China Bilateral Relations, 2020) . 

عامًا عمى إقامة العالقات  ٚٗاحتفمت روانجا والريغ بسخور  ٕٛٔٓوفي عام       
الجبمػماسية بيغ البمجيغ، وقج شيجت العالقات بيغ البمجيغ نسػًا سخيعًا مع اعالن 

وقعت مع  ٕٛٔٓالثاني  الريغ دعسيا لمعجيج مغ السذاريع التشسػية، ففي كانػن 
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يغ اتفاؾية )التعاون االقترادي والتقشي(، تعيجت عبخىا الحكػمة الريشية بتقجيع الر
مميػن دوالر،  تحىب مباشخة إلى تػسيع كمية )الفشػن التصبيؿية الستكاممة(،  ٕٖحػالي 

متجرب بجاًل مغ  ٓٓٗشالب، و ٓٙ٘شالب دبمػم بجاًل مغ  ٓٓ٘ٔوالتي تتدع الى 
تخجم ما مقاشعة،  ٔٔالرالحة لمذخب في ياه  بئخ لمس ٕٓٓ، فزاًل عغ اقامة ٓٛٔ

شخز لكل بئخ في بعس السشاشق السختارة، الى جانب  ٓٓ٘ٔإلى  ٖٓٓيقخب مغ 
 ٕٓمميػن دوالر في بخامج القصاع الدراعي والتشسية الخيؽية، مع  ٓٙضخ الريغ 

مميػن دوالر إضاؼية تع تػجيييا إلى مذاريع الصاقة الذسدية لتػصيل الكيخباء إلى 
 .(Bishumba, 2018) السجارس والسخاكد الرحية

أصجر مجمذ االمغ الجولي قخاره  ٜٜٗٔفي تذخيغ الثاني  األمم الستحدة: .خامداً 
لخوانجا، وتع اختيار مجيشة "أورشا" بتشدانيا القاضي بتأسيذ السحكسة الجشائية  ٜ٘٘رقع 

مقخًا ليحه السحكسة، فزاًل عغ محكسة االستئشاف في مجيشة "الىاي" اليػلشجية، وذلظ 
السحكسة مياميا في  لجساعية وجخائع ضج اإلندانية، وبجأتلمشطخ في جخائع اإلبادة ا

ن مغ بيغ مشيع، وكا ٔٙشخرًا، وادانت  ٖٜ، ووجيت اتيامات الى ٜٜ٘ٔمصمع 
الف اندان خالل ثالثة  ٓٓٛالستيسيغ كبار الدياسييغ والزباط الحيغ تدببػا بإبادة 

، بعج ان اعمغ ٕ٘ٔٓكانػن األول  ٗٔاشيخ، وأصجرت السحكسة آخخ احكاميا في 
 .(ٜٕٔٓ)السيجاني،  ٕ٘ٔٓكانػن األول  ٖٔمجمذ االمغ انتياء مياميا في 

ساىست روانجا، في أشار األمع الستحجة، في عسميات حفظ  ٕ٘ٓٓومشح عام       
الدالم في القارة االفخيؿية، عمى الخغع مغ محجودية السداىسة التي كانت تقترخ 

( جشجي لبعثة األمع الستحجة في الدػدان، اال انيا سعت الى تػسيع دورىا في ٘٘ٔ)
صبحت رابع أكبخ مداىع في عسميات ، اذ إٔٛٔٓعسميات حفظ الدالم حتى عام 

جشجي مغ القػات السدمحة  ٓ٘٘ٙاألمع الستحجة في حفظ الدالم، اذ يبمغ تعجاد قػاتيا 
( مع األمع الستحجة، وتتػاجج ىحه القػات في ٕٛٔٓالحيغ يخجمػن حاليًا )حتى عام 
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يػرية السشاشق األكثخ اضصخابًا في أفخيؿيا، مثل جشػب الدػدان، ومشصقة دارفػر، وجس
 . (Service born of sacrifice, 2018) أفخيؿيا الػسصى

الم في العاصسة الخوانجية كيغالي، وقج عقج مؤتسخ حفظ الد ٕ٘ٔٓفي أيار و 
أوضح بػل كاغامي بأن "اليجف الخئيِذ لعسميات حفظ الدالم ىػ حساية السجنييغ، 

ان ميستشا تتسثل في حساية  م او تفػيزات األمع الستحجة،وليذ حساية اتفاؾيات الدال
 .(Karuhanga, 2018) األشخاص العادييغ الحيغ ىع أكثخ عخضة لمخصخ"

يسكغ القػل ان روانجا سعت الى بشاء عالقات خارجية وبعج استعخاض ما سبق      
مع الجول السؤثخة عمى الرعيج الجولي واإلقميسي؛ ألنيا كانت بحاجة الى جمب 

ثع تعديد عسمية التشسية وخمق فخص  غ، ومالييااالستثسارات ورؤوس األمػال األجشبية 
مغ ناحية أخخى سعت روانجا، مغ خالل مذاركتيا و  ،متعاون والتبادل التجاري والجوليل

في عسميات حفظ الدالم التابعة لألمع الستحجة، لتجشب االتيامات التي وجيت ليا 
ندان والجيسقخاشية، السيسا ؼيسا يتعمق بالتعجيالت ؼيسا يتعمق بقزايا حقػق اال

الجستػرية التي اجخاىا )بػل كاغامي( عمى الجستػر الخوانجي، والتي تتيح لو البقاء 
 لسجة أشػل في الدمصة.

 الخاتسة

نخمز مسا سبق ان روانجا تعج تجخبة ميسة مغ تجارب الجول التي شبقت 
بيقيا بشاء الجولة داخميًا ومغ ثع التأثيخ في اليشجسة الدياسية، والتي استصاعت عبخ تص

 الدياسة الخارجية، ومغ ذلظ نتػصل الى مجسػعة استشتاجات عمى الشحػ االتي:

الف مػاشغ  ةثسانسائان الرخاع الحي شيجتو روانجا، والحي راح ضحيتو أكثخ مغ  .ٔ
يػم، كان مغ نتاج الديصخة االستعسارية البمجيكية، التي  ٓٓٔروانجي في غزػن 

كخست مفيػميا عغ الترشيفات العخؾية في السجتسع الخوانجي، عشجما عجت عخق 
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اليػتػ أسسى مغ عخق التػتدي، عمى الخغع مغ ان ىحا الترشيف ليذ لو أي سشج 
لتػتدي واليػتػ ماىي اال تدسيات شبؿية تاريخي عمى ارض الػاقع، الن تدسية ا

 .تسع الخوانجي قبل وجػد االستعساراجتساعية" كانت سائجة في السج-"اقترادية
ان السجتسع الجولي تجاىل السجازر وحخوب اإلبادة الجساعية التي حرمت في كثيخ  .ٕ

مغ مشاشق العالع السيسا في وسط القارة االفخيؿية، ومشيا اإلبادة التي حرمت في 
روانجا، اذ لع تعسل قػات حفظ الدالم الستػاججة في روانجا واوغشجا وجسيػرية الكػنغػ 
الجيسقخاشية عمى اتخاذ اإلجخاءات التي مغ شأنيا تحػل دون حجوث مثل ىحه 

 الجخائع، وانسا وقفت وقفة الستفخج عمى تمظ االحجاث.
ة في السجتسع وصػل بػل كاغامي الى الدمصة بسثابة نقصة التحػل التاريخي كان .ٖ

جعميا الخوانجي، الحي نجح في بشاء الجبية الجاخمية مغ ركائد اليشجسة الدياسية و 
إعادة بشاء السجتسع مغ الجاخل، وخمق قشاعة راسخة ، فانصالق نحػ العالسية نقصة

الخػض في صخاعات وحخوب داخمية، وتحقيق  لتجشبلجى الذعب الخوانجي 
، انعكدت اثارىا خارجيًا لتربح روانجا ة الستبايشةاالندجام بيغ الجساعات االجتساعي

 .واحجة مغ الجول السذاركة في قػات حفظ الدالم الجولية
نجح بػل كاغامي في بشاء قاعجة اقترادية قػية، وخمق بيئة آمشة ومدتقخة، بػية  .ٗ

جمب االستثسارات الخارجية ورؤوس األمػال األجشبية الى الجاخل، لتربح روانجا 
شكل السشصمق ة لمدكان والدياحة، وىحا بجوره ات الشاشئة ودولة جاذبمػشغ الذخك

يا اإلقميسي او ت روانجا الخارجية، سػاء في محيصالخئيذ واالساس لبشاء عالقا
 الجولي.

ان اعتساد كاغامي لميشجسة الدياسية دفعت بو الى وضع سياسيات ججيجة تؤسذ  .٘
، ولحلظ سعى الى خمق أسذ ضسانات كاؼية لجيسػمة عسمية التشسية في روانجا

اقترادية ججيجة في روانجا، وإعادة بشاء نطام التعميع ورفجه بأحجث السشاىج والتقشيات 
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وكانت سياسية كاغامي  ،غة التعميع الى المغة اإلنكميديةالعمسية، فزاًل عغ تغييخ ل
 .ذفرل بيغ ىحه األس لتبشيو اليشجسة الدياسية مبشية عمى أسذ متيشة ومتالزمة وال

ادرك كاغامي ان وجػد جسيػرية روانجا عمى إقميع مغمق محاط مغ جسيع جياتو  .ٙ
بجول تدػدىا صخاعات وحخوب أىمية، ستشعكذ سمبًا عمى أمشيا القػمي الخوانجي، 
لحلظ سعى الى القزاء عمى جسيع الستسخديغ الحيغ يؿيسػن في القدع الذخقي مغ 

محخكات التسخدية التي ضيخت في جسيػرية الكػنغػ، كع قجم الجعع والسذاركة ل
الكػنغػ، بعج ان ادرك ان الكػنغػ تقجم الجعع لمستسخديغ مغ اليػتػ، وبيحا ابعج 
الخصخ السحجق بخوانجا، وما ان تغيخ الشطام الدياسي وتػلي فيميكذ تذيديجيكي 

جة شػيمة مغ لمحكع حتى سارع كاغامي الى بشاء الدالم مع جسيػرية الكػنغػ، بعج م
واتبع كاغامي ذات األسمػب والػسائل مع كل مغ تشدانيا  ،ع بيغ الجولتيغالرخا 

 واوغشجا.  
ان الشجاح الحي تحقق عمى السدتػى البمجان السجاورة دفع روانجا الى إعادة بشاء  .ٚ

عالقاتيا مع الجول األخخى في القارة االفخيؿية، السيسا جسيػرية مرخ العخبية، 
في مرخ، وشيجت كال الجولتيغ زيارات متبادلة عمى فأعاد كاغامي فتح سفارة بالده 

، بسا يعدز مغ وسياسية مدتػى الخؤساء ووزراء الخارجية، وإقامة عالقات اقترادية
 استخاتيجية التشسية التي اشمقيا كاغامي في روانجا.

ان نجاح بػل كاغامي عمى السدتػى اإلقميسي ُعجَّ مخحمًة تأسيدية النصالق روانجا  .ٛ
ع الجولي، السيسا القػى السؤثخة مغ ناحية االقترادية والدياسية نحػ السجتس

والعدكخية، والتي تسثمت بالػاليات الستحجة االمخيكية، و)إسخائيل(، وفخندا والريغ، 
نطخًا إلدراك بػل كاغامي لسرالح تمظ الجول في أفخيؿيا، ورغبتو في جمب 

ريشية الى داخل روانجا، ولعل االستثسارات ورؤوس األمػال األمخيكية والفخندية وال
ذلظ مغ ابخز األسباب التي جعمت مغ التجخبة الخوانجية تجخبة سخيعة وناجحة في 

 وقت ؾياسي.
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ان نجاح كاغامي في بشاء عالقاتو الجولية مع الػاليات الستحجة األميخكية و)إسخائيل(  .ٜ
إقامة والريغ وفخندا، يعشي ان الدياسة الخارجية لخوانجا أصبحت تتصمع الى 

وتعج تمظ  ،ؤثخة والفاعمة في السجتسع الجوليعالقات دولية ججيجة مع القػى الس
وذلظ الستفادتو مغ خبخات  ،ميا ىي مغ صسيع اليشجسة الدياسيةالعالقات التي أقا

 تمظ الجول. 
ان شبيعة السجتسع الجولي ونطخة الجول الى الحكػمات في افخيؿيا التي تسمؤىا . ٓٔ

كاغامي الى بشاء سسعة دولية جيجة عبخ السذاركة في عسميات الذظ، دفعت بػل 
حفظ الدالم التابعة لألمع الستحجة في القارة االفخيؿية، لتربح روانجا رابع دولة، مغ 

حفظ الدالم في القارة حيث عجد السقاتميغ، مغ مجسػع الجول السداىسة في عسميات 
 االفخيؿية.
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